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op vertoon van de Senso-ledenpas ontvangt u
10% KORTING bij

The Netherlands Lindetours
Lindelaufer Gewande 10 - Tel. 045 575 36 36

op vertoon van de Senso-ledenpas
ontvangt u 5% KORTING

(niet nog eens extra korting 
met pas van Vinitor) 

SLIJTERIJ  -  WIJNHANDEL
kerkple in  34  -  te l .  045  575 1173

BESTUURS
MEDE-

DELINGEN

Iedereen die in  
augustus, september  
of oktober jarig is: 
hartelijk gefeliciteerd 
namens alle leden van 
de Senso!

KIENEN: 
De 1e maandag in de maand; 5 september en 3 oktober,  
19–21 uur in de voorzaal.  
Het kienen van Stichting Kunderhoes gaat NIET door! 

TEKENEN EN SCHILDEREN: 
Groep 1:  wo. 7 en 21 sept, wo. 5 en 19 oktober, van 9.30 tot 
11.30 uur in de Kleine Voorzaal. 
Groep 2:  wo. 14 en 28 sept, wo. 12 en 26 oktober, van 9.30 tot 
11.30 uur in de Kleine Voorzaal.

Bij het Volksdansen op de vroege 
woensdagavond zit men ook drin-
gend verlegen om nieuwe dan-
sers. De laatste jaren is de groep 
diverse goede krachten kwijt ge-
raakt door de ouder wordende le-
den waarbij de beentjes het lieten 
afweten, door overlijden van en-
kele leden en natuurlijk heeft de 
Corona-pandemie ook hier haar 

Volksdansen

sporen nagelaten. Is deze vorm van dansen iets voor u, loop 
dan gerust even binnen op de woensdagavond; ook mannen 
zijn van harte welkom! We zullen u hartelijk ontvangen.

☻ Op maandag 5 septem-
ber starten de wekelijkse ac-
tiviteiten weer. Een overzicht 
hiervan vindt u nog in het 
vorige Nieuwsblaadje (mei, 
juni, juli 2022).

☻ In de Herfstvakantie van 24 t/m 30 oktober is er geen 
Senioren Gym, Volksdansen, Tai-Chi en Line-Dance.
☻ De zondagse filmmiddagen zullen voorlopig geen 
doorgang vinden; er zijn weinig reacties binnengekomen of 
hier nog interesse voor is. De BUMA-kosten zijn dusdanig 
hoog dat deze alleen doorgang vinden als er voldoende 
deelname is. Mogelijk vinden we in combinatie met de Zon-
nebloem nog interesse voor deelname!
Neem per e-mail, of telefonisch contact op met een van de 
bestuursleden als u nog wil reageren!
☻ Nogmaals, zoals al eerder aangegeven zal met ingang 
van 2022 het Nieuwsblaadje per e-mail worden verzonden; 
voor leden zonder e-mail komt het nog in de bus! 
In Kunderhoes ligt voor de liefhebber de papieren versie 
nog om mee te nemen!

Bij het Senioren koor zit 
men dringend verlegen 
om nieuwe zangers. De 
laatste jaren is het koor 
diverse goede krachten 
kwijt geraakt door de 
ouder wordende leden 
waarbij de stem het liet 
afweten, door overlijden 

Buiten de vaste weekactiviteiten worden de  
volgende activiteiten gepland: 

16 september themamiddag naar het  
 Nieuwe Mijnmuseum
19 oktober feestavond
20 november activiteit gezamenlijke 
 ouderenverenigingen (OVB)
14 december kerstviering

Senioren koor 

van enkele leden en natuurlijk heeft de Corona-pandemie 
haar sporen nagelaten. Vanaf februari zijn ze weer bij elkaar 
gekomen, nadat ze in 2020 (uitgesteld naar 2021) nog hun 
40 jarig bestaan hebben weten te vieren. Bent u nog goed bij 
stem, loop dan gerust even binnen op de woensdagavond:
18.30 uur tot 21 uur. We zullen u hartelijk ontvangen.

Workshops 
nieuwe stij l

Variabele week- en maand- 
activiteiten 

Je hoeft je nu niet meer in te schrij-
ven voor elke afzonderlijke work-
shop, maar je kunt je opgeven voor 
een heel jaar. Daarnaast is er de 
mogelijkheid een bepaalde techniek 
voor langere tijd uit te proberen.  Alle 
bekende technieken komen weer 
aan de orde, zoals schilderen met 
vreemde materialen, vilten, achter 
glas schilderen, papier maken, tem-
peraschilderen, mozaïeken en nog veel meer. De workshops 
zijn elke tweede en vierde dinsdag van de maand  van 14-16 
uur in de kelder van het Kunderhoes.
Er is nog plaats voor enkele deelnemers, dus wees er snel bij 
om nog een plekje te bemachtigen in de inmiddels vaste groep.
Let wel: u dient Senso-lid te zijn en de vaste jaarlijkse activi-
teitbijdrage is € 50,-  
Aanmelding via Nathalie Schure, nathalieschure@gmail.com

Let wel: het gebruikelijke kaartje zal bij  de leden met e-mail-adres per  
e-mail worden verzonden. De leden zonder e-mail krijgen het nog in de bus!



Op vrijdag 5 augustus 2022 vindt weer de maandelijkse 
Senso wandeling plaats. We vertrekken vanaf de parkeer-
plaats bij de Winselerhof in Landgraaf. We wandelen via 
mooie bospaadjes in de richting van kasteel Strijthagen 
met zijn befaamde beeldentuin van Taratynov. 

Wandelen met Senso

Bootcamp-

light 
Gezellig en 
fanatiek sporten 
in de 
buitenlucht

Op de donderdag (soos)middag wordt er naast het kaarten 
al jaren KOERSBAL gespeeld van 14 uur tot 16.30 uur. Het 
spel wordt in de Kleine Voorzaal gespeeld op een groene, 
8 meter lange mat, waarbij de (4) enigszins ovale ballen 
die het zwaartepunt in het midden hebben liggen met ver-
fijnde techniek zo dicht mogelijk bij het kleine witte balletje 
(de Jack) gespeelt dient te worden. Het team dat de mees-
te ballen het dichtste bij de Jack heeft liggen wint het spel.

Het aantal deelnemers is ook 
hier na de Coronapandemie sterk 
verminderd en er wordt dus naar-
stig gezocht naar nieuwe deel-
nemers. Lijkt het iets voor u dan 
loopt u gerust even binnen om 
met het spel kennis te maken. 
Van harte uitgenodigd.

KOERSBALLEN

Daarna lopen 
we via 
mooie 
paadjes in 
de rich-
ting van 
de Anstel-
vallei en wan-
delen een stuk langs het 
stuwmeer Cranenweyer. 
Halverwege steken we het 
stuwmeer over en lopen 
in de richting van brasse-
rie Nieuw Ehrenstein, de 
pauzeplaats. Deze wande-
ling heeft een lengte van 
ongeveer 10 kilometer. 
Zoals gewoonlijk proberen 
we weer rond de klok van 
14.30 uur terug te zijn in 
Voerendaal.
Verzamelen voor carpoo-
len 9.30 uur, Kerkplein 
Voerendaal (mortuarium). 
Indien mensen op eigen 
gelegenheid gaan dienen 

zij om 9:45 uur 
aanwezig te zijn 

op de parkeer-
plaats van de 
Winselerhof in 
Landgraaf.

Degene die mee 
wil wandelen, dient 

zich voor 4 augustus 2022 
aan te melden door on-
derstaand formulier in te 
vullen. Voor inlichtingen 
over deze wandeling kunt 
u terecht bij Albert van den 
Dries,  a.v.d.dries@gmail.
com of bij Wiel Thiessen, 
telefoonnummer:  
06-44046739 of  Stich-
tingsenso@gmail.com
Noteer ook alvast in uw 
agenda:
Vrijdag 2 september naar 
de bloeiende (Brunsum-
mer- of Tevener) heide.
Vriijdag 7 oktober naar om-
geving Kasteel Vaalsbroek.

Op vrijdag 
16 septem-
ber bren-
gen wij een 
bezoek aan 
het Nieuwe 
M i j n m u -
seum - Dr. 
Poelsstraat 
29 in Heer-
len. In dit 
nieuwe museum is heel veel te zien en te beluisteren over 
de mijnbouw in Limburg. De museumjaarkaart is helaas 
nog niet geldig. De kosten zijn € 10,-. Dit is inclusief koffie 
en vlaai.

We vertrekken om 13.00 uur 
vanaf het Kerkplein in Voe-
rendaal. Carpoolen is moge-
lijk. 
U kunt ook op eigen gelegen-
heid gaan. Zien wij u niet op 
het Kerkplein, dan gaan wij 
ervanuit dat u op eigen ge-
legenheid gaat. U moet dan 
wel zorgen dat u om 13.30 
uur bij het museum bent. 
Parkeermogelijkheden zijn in 
de buurt (Uilengats). 
Heeft u interesse, dan ver-

zoeken wij u om het bedrag voor 10 september over te 
maken op rekeningnummer NL45 RBRB 069.84.25.413  
t.n.v. Senso Voerendaal, onder vermelding van uw lid-
nummer en Mijnmuseum. Betaald is aangemeld. 

Nieuwe Mijnmuseum  
                Heerlen

Aankondiging Kerstviering
Op woensdag 14 december hopen we weer een sfeervolle 
kerstviering te organiseren. U mag de datum alvast op de 
kalender zetten. Meer informatie en aanmeldmogelijkheid 

leest u in het nieuwsblaadje van november/december.Op woensdag 19 oktober bent u welkom op onze jaar-
lijkse feestavond. We hebben gezorgd voor artiesten 
die voor de nodige gezelligheid zorgen. Behalve ons 
eigen Senioren Orkest Voerendaal zal ook Teek 9 (zie 
foto) voor u optreden. 
De avond begint om 19 uur (zaal open vanaf 18.30 
uur) en zal duren tot 22 uur. Het mag duidelijk zijn dat 
een en ander plaats vindt in het Kunderhoes. Voor 
onze leden kost deze avond € 5,- en voor niet-leden  
€ 7,50. Dit is inclusief koffie en vlaai. De overige ver-
dere consumpties zijn voor eigen rekening. 
Heeft u interesse, dan verzoeken wij u om de bijdrage 
voor 12 oktober te betalen op rekeningnummer NL45 
RBRB 069.84.25.413  t.n.v. Senso Voerendaal, onder 
vermelding van uw lidnummer en Feestavond. 
Betaald is aangemeld.

Woensdag 19 oktober - FEESTAVOND

We hopen dat er weer voldoende belangstelling is van onze leden 
zodat de avond wel kan doorgaan.

Bootcamp-light is er voor ie-
dereen die op een actieve maar 
verantwoorde manier aan zijn 
gezondheid wil werken. Indien 
u lichamelijk klachten heeft, 
dan worden de oefeningen 
daarop aangepast.
De intensieve training is o.a. ge-
richt op kracht, uithoudingsver-
mogen, lenigheid, coördinatie en 
snelheid dat in verschillende oe-
fenvormen wordt aangeboden. 
De grote variëteit aan oefenin-
gen verveelt nooit. Met een rijk 
assortiment aan materialen uit 
de natuur die op dat moment voorhanden zijn in combinatie 
met gewichten, elastieken en pionnen stimuleer en daag ik je 
graag uit. 
Het is niet alleen gezellig maar ook motiverend om samen in 
de buitenlucht, weer of geen weer, te bewegen. 
Na de training is het uitblazen en ontspannen met een kopje 
koffie / thee bij de KoffieMuuèle op het plein in Voerendaal.
Wilt u fit worden en blijven? Kom dan vrijblijvend eens kennis-
maken met Bootcamp-light.
Wanneer: zaterdagochtend van 10 tot 11 uur. 
Waar: Beweegtuin ‘t Brook, Strijthagenstraat 4 in Voerendaal. 

Maria Mekes, Beweegjemee, 0629160080


